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Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno předložil nové, již dvanácté, 

číslo „Zpravodaje“ naší společnosti a současně Vám popřál klidné prožití letošního léta a 

dovolenkového období.    

Děkuji za pozornost, kterou věnujete informacím o pneumatické dopravě, našim novým výrobkům a 

systémům a dalším zprávám z naší společnosti. Pokud k nim budete mít komentář nebo jinou 

zajímavou informaci z oboru, neváhejte nám je poskytnout k uveřejnění, případně je umístěte do 

diskuse na našich webových stránkách www.rayman.cz. 

Ing. Petr Rayman, 

jednatel společnosti RAYMAN spol. s r. o. 
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Model systému FILLCON 

 

 

Expediční místo systému FILLCON 

Přehled pneudopravních systémů vyvinutých v naší společnosti (2. část) 

V posledním čísle Zpravodaje jsme zveřejnili první část přehledu pneudopravních systémů, které naše 

společnost za dobu svojí činnosti vyvinula, uvedla na trh a využívá. V tomto čísle přinášíme dokončení 

přehledu.   

KONTINUÁLNÍ SYSTÉM DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ DO PLNICÍ HUBICE „FILLCON“ 

Kontinuální systém pneumatické dopravy sypkých materiálů do plnicí hubice FILLCON slouží při 

expedici sypkých materiálů do silničních či železničních přepravníků v případech, kdy výškové a 

stavební uspořádání výstupního hrdla sila neumožní podjetí přepravníku pod plnicí hubici, nebo by 

plnicí hubice zasáhla do železničního průjezdného profilu. Plně a s velkými výhodami nahradí 

mechanické dopravní systémy používané v těchto případech. 

Systém FILLCON sestává z fluidního dopravníku, průtokového podavače, dopravního potrubí, 

odlučovací nádoby (resp. cyklofiltru) s příslušenstvím a z plnicí hubice. Jako zdroj dopravního vzduchu 

slouží buď tlakovzdušná síť nebo dmychadlová stanice. 

V případě, že je možno instalovat průtokový podavač přímo pod výpad sila, není nutno používat 

horizontální dopravu fluidním dopravníkem. Dopravní vzduch je odsáván buď zpět do expedičního 

sila, nebo může být čištěn v cyklofiltru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEZDNÝ SYSTÉM PLNICÍ HUBICE „MOVER“ 

Pojezdný systém plnicí hubice MOVER slouží k lineárnímu posunu plnicích či nakládacích hubic ve 

směru plnicích hrdel přepravníků volně ložených hmot. Umožňuje plnit přepravník postupně více 

hrdly bez nutnosti jeho pojíždění, čímž se zkracuje doba nakládky, šetří PHM a nezatěžuje se životní 

prostředí. Systém je velice výhodný tam, kde se expeduje materiál do přepravníků s různou roztečí 

hrdel. Montuje se pod materiálový uzávěr sila či zásobníku nebo na konec fluidního dopravníku a 



 

 

Pojezdný systém MOVER s fluidními dopravníky  

Systém FLOW-OFF 

slouží pro dopravu práškových nevýbušných materiálů o teplotě do 80 °C (po dohodě a na přání vyšší) 

do plnicích hubic. 

Pojezdný systém sestává ze dvou fluidních dopravníků, pojezdného vozíku, tří otočných kloubů a 

systému pojezdných kolejnic. Pojezdný vozík je uložen na čtyřech ocelových kolech a je poháněn 

převodovým elektromotorem. Pojezd se ovládá ze závěsného ovladače, který může být společný 

s ovladačem hubice. Délka pojezdu je podle provedení do 5 m, na přání delší. 

 

ZAŘÍZENÍ PRO ODSUN ODPRAŠKŮ „FLOW-OFF“ Z VÝSYPEK FILTRŮ A ODLUČOVAČŮ 

Pro odsun odprašků z filtrů a odlučovačů lze s výhodou využít zařízení FLOW-OFF, které kombinuje 

odvaděč odprašků a průtokový podavač. 

Pod žlabovou výsypku filtru nebo odlučovače je nainstalován odvaděč odprašků, na jehož výpad je 

napojen materiálový uzávěr, gravitační komora a průtokový podavač. Jako zdroj dopravního vzduchu 

slouží dmychadlo. 

Zařízení je vhodné i pro vysoce abrazivní prachy. Originálním konstrukčním řešením systému FLOW-

OFF s absencí jakýchkoli pohyblivých částí je dosaženo jeho velké dopravní výkonnosti, provozní 

spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. 

 

 

 

 



 

 

Provzdušňování sila s kuželovým dnem 

 

Vnější rozvod vzduchu 

provzdušňovacího zařízení 

 

Provzdušňování sila s plochým dnem 

 

Provzdušňování sila se dnem s hřbety 

PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉMY ZÁSOBNÍCH SIL 

Provzdušňovací systémy betonových a ocelových sil a zásobníků slouží k dokonalému provzdušnění 

práškového materiálu v sile, k jeho spolehlivému a pravidelnému výtoku a k zajištění dokonalého 

vyprázdnění sila. 

Systémy sestávají z provzdušňovacích skříní PSO nebo PSB rozmístěných dle projekčního návrhu na 

dně sila a kotvených k němu přípojkou nebo hmoždinkami. Každá provzdušňovací skříň je osazena 

přípojkou vybavenou Lavalovou dýzou zajišťující stanovený průtok vzduchu do skříně bez ohledu na 

výšku vrstvy materiálu nad skříní nebo na stav provzdušňovací přepážky. To zamezuje nutnosti 

použití odlehčovací vestavby v sile a výrazně snižuje investiční náklady. Sklon dna sila může být v 

rozmezí 6° až 60° od horizontály. 

Tlakový vzduch je do provzdušňovacího systému přiváděn vnitřním rozvodem v sile a vnějším 

rozvodem pod silem funkčně rozděleným na několik sekcí (2 až 10). Jako jeho zdroj slouží dle volby 

projektanta nebo možností investora buď dmychadlo, nebo tlakovzdušná síť. 

 

POTRUBNÍ POŠTA  



 

 

Trasa potrubní pošty 

       

Odesílací a přijímací stanice 

        

Přepravní pouzdro 

Potrubní pošta RAYMAN slouží k přepravě kusových zásilek do hmotnosti cca 1,5 kg mezi dvěma 

místy odlehlými až 1000 m. Je určena do průmyslových provozů, zejména k přepravě vzorků z výroby 

či příjmu materiálu do laboratoří, ale i k přepravě dokumentů či jiných drobných zásilek.   

Systémy potrubní pošty mohou být jednosměrné či obousměrné, při použití odboček lze sestavit 

složitější přepravní sítě mezi několika odesílacími a přijímacími body. Základní provedení systému 

potrubní pošty sestává z odesílací stanice, přijímací stanice, dopravního potrubí, zdroje dopravního 

vzduchu (dmychadlo či vývěva), přepravních pouzder a řídicí jednotky. Odesílací a přijímací stanice 

jsou vybaveny světelnou závorou pro automatické spuštění zařízení po vložení pouzdra. Dopravní 

potrubí i obě stanice průmyslového provedení potrubní pošty jsou zhotoveny z nerezových trubek 

spojovaných objímkami (vhodné pro venkovní vedení), přepravní patrony jsou zhotoveny z plastu 

nebo hliníku. Základní průměr dopravního potrubí a patrony je ø100 mm, je však možné i provedení 

s jinou světlostí. Dmychadlo je spolu s příslušnými armaturami zabudováno ve strojovně. 

 

SYSTÉM PNEUMATICKÉ SEGREGACE PRO INSTALACI DO PNEUMATICKÝCH DOPRAVNÍCH ŽLABŮ  

Systém pneumatické segregace cizích předmětů slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, 

nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, 

mletá vápna, mleté vápence, struska, sádra a podobně. Je navrhován jako součást pneumatických 

dopravních žlabů či čtyřhranných fluidních dopravníků. Ke své funkci využívá snížení sypné hmotnosti 

sypkých materiálů při jejich fluidaci. Těžké příměsi o vysoké hustotě propadnou vysokou fluidní 

vrstvou sypkého materiálu ke dnu komory, kde se shromažďují. Po zaplnění shromažďovacího 

prostoru se příměsi vypustí z komory. 

Velmi výhodné je zařazení segregačních komor do mlecích okruhů před třídiče, kdy dochází 

k prokazatelnému prodloužení životnosti třídičů a výraznému snížení provozních nákladů. 

Originálním konstrukčním řešením segregačních komor s absencí jakýchkoli pohyblivých částí je 

dosaženo jejich provozní spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. 



 

                   

Segregační komora instalovaná v pneužlabu 

 

 

 

 

 

 

Pneudopravní zařízení pro dopravu cementu v Lafarge a. s. Čížkovice  

Úvod 

V květnu jsme dokončili realizaci zařízení výstroje vymílacího sila cementu a zařízení pro 

pneumatickou dopravu cementu z výpadu sila do stávajícího zásobníku popílku v objektu HOROMIL 

v závodě Cementárna Lafarge Čížkovice. 

 Z technického hlediska se z naší strany jedná o „standardní“ zařízení.  Zařízení sestává z 

provzdušňovacího zařízení výsypky vymílacího sila s dmychadlem, jako zdrojem provzdušňovacího 

vzduchu, umožňujícího bezproblémovou expedici cementu ze sila do navazujícího středotlakého 

pneudopravního systému, nebo do plnicí hubice pro plnění silničních přepravníků, nebo pravidelné 

pročeřování uskladněného cementu v režimu bez vypouštění ze sila (po sekcích), aby se zabránilo 

ulehnutí a ztvrdnutí cementu v sile. 

Výpad vymílacího sila je osazen ručním revizním šoupátkem a komorou s provzdušňovaným dnem. 

Na komoru navazuje fluidní dopravník dopravující materiál do průtokového podavače navazující 

dopravy, který je umístěn mimo průjezdný profil sila. Podavačem je materiál dopravován dopravním 

potrubím do stávajícího předzásobníku. Dopravní potrubí pneudopravy je osazeno zařízením pro 

pneumatické uvolnění ucpaného dopravního potrubí. 

Vhodným technickým řešením a návrhem pneudopravního systému bylo umožněno použití 

stávajícího dmychadla dopravy popílku. Tím se ušetřila poměrně výrazná částka na pořízení nového 

dmychadla.  

Zařízení je navrženo na dopravní výkonnost 15 t/h. Expediční výkonnost cementu do silničních 

přepravníků je projektována na min. 60 - 70 t/h.  



 

    

Celkový pohled na zařízení 

   

Průtokový podavač 

         

Expedice a doprava do gravitační komory 

 

Fluidní dopravník a pneumatický vykladač 

 Na dodávku dílů zařízení bylo ponecháno v harmonogramu akce poměrně dost času, takže proběhla 

bez potíží. Jiná situace byla v případě montáže, kdy poměrně krátká průběžná doba montáže byla 

ještě zkrácena pozdním předáním stavební připravenosti. Přesto se podařilo zvýšenou intenzitou 

montážních prací splnit smluvní termíny. 

Celkově je možno realizaci zařízení možno hodnotit jako úspěšnou. Chtěli bychom poděkovat všem 

zúčastněným stranám za přístup umožňující úspěšnou realizaci pneudopravního zařízení. Jedná se 

nejen o pracovníky investora, vyššího dodavatele TI Centrum Plzeň a Zhotovitele, ale i o naše 

význačné subdodavatele MONTEZA František Lysáček Lovosice (montážní práce), ATLAS COPCO divize 

LUTOS (dodávka zdroje vzduchu), MOS spol. s r. o. Kladno a SWISSMETAL a. s. Milevsko (výroba 

komponentů zařízení pneudopravy) a RANDA Kovářov (výroba plnicí hubice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Na startu cyklistického výletu 

Setkání „Vášák 2014“ 

Naše společnost uspořádala ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2014 v Milevsku další, již tradiční, setkání 

pracovníků, rodinných příslušníků a přátel firmy „Vášák 2014“. Tentokrát byl součástí programu, 

mimo tradiční fotbal a ostatní sportovní hry, i cyklistický výlet po okolí Milevska. Protože nám i počasí 

přálo, prožili jsme aktivně dva pěkné dny v přírodě. To přispělo k regeneraci duševních sil, které jistě 

budeme všichni v budoucnosti potřebovat.  

 

Prototyp odbočky potrubní pošty 

V uplynulém čtvrtletí jsme dokončili práce na vývoji nové odbočky dopravního potrubí potrubní pošty 

výrobou a odzkoušením prototypu. Odbočka je koncipovaná tak, že umožní, podle provedení, 

odbočení dopravního potrubí do dvou, tří nebo čtyř větví. Přestavení odbočky je provedeno otočením 

potrubního ohybu proti příslušnému výstupnímu hrdlu. Hlavním problémem bylo zajistit souosost 

polohy otočného segmentu s příslušným výstupním hrdlem a také zajistit dostatečnou těsnost 

výstupních hrdel (a tím zamezit úniku vzduchu ze systému potrubní pošty).  

Těsnost vstupního hrdla je zajištěna použitím O-kroužku, těsnosti na straně výstupu při umožnění 

hladkého pohybu je dosaženo použitím ploché a silné tkaninové desky přitlačené k tělesu odbočky.  

Souososti odbočky s dostatečnou přesností je dosaženo použitím vhodných mechanických koncových 

spínačů s jemně seřiditelnými excentry. Pro pohon odbočky je použitý elektromotor s napájecím 

napětím 24 V DC. Přenos síly z hřídele motoru na otočný segment zajišťuje ozubený klínový řemen.  



 

 

Pohon ohybu s KS 

 

Pohled do odbočky 

 

Výstupy z dvoucestné odbočky 

Prototyp odbočky byl odzkoušen na funkčnost, stabilitu při velkém počtu cyklů a těsnost, která byla 

ověřena při tlakovém spádu přes 200 kPa. Při vývoji a výrobě prototypu odbočky bylo pamatováno na 

to, aby finální výrobek byl osazen v bytelné celokovové prachotěsné skříni s uzavíratelnými dvířky. 

Doufáme, že tento nový výrobek doplní sortiment komponentů potrubní pošty vyráběných naší 

společností a napomůže k většímu rozšíření tuzemských dodávek v tomto znovu objeveném oboru. 

 

Personální a kvalifikační novinky v naší společnosti  

V průběhu prvního pololetí letošního roku jsme výrazně posílili projekční složku v naší společnosti. 

Naše řady se rozšířily o dva projektanty – p. Ing. Ondřeje Kodrase a p. Ing. Marka Kubáče. 

V souvislosti s tím můžeme rozšířit rozsah projektových prací o projekci kompresoroven a rozvodů 

tlakového vzduchu.   

V květnu 2014 složila pí. Ing. Iva Hornofová autorizační zkoušky ČKAIT a stala se jednak 

autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb a jednak autorizovaným technikem 

v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika. 

Ve stejném období zakončil závěrečnou zkouškou náš servisní pracovník p. Jakub Krčín svářečskou 

školu V. Kučera v Kladně a získal osvědčení o absolvování Základního kurzu svařování metodou 111 a 

příslušný svářečský průkaz. 

Pracovníkům, kteří si rozšířili svou kvalifikaci, děkujeme za vynaložené úsilí a ke složení zkoušek jim 

gratulujeme. Jak je patrno z výše uvedeného, naše společnost věnuje velkou pozornost celoživotnímu 

vzdělávání svých pracovníků a zachování kontinuity svého chodu při předpokládané generační 

výměně.   


